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1. Sammanfattningens syfte 

Klimatjuristerna, en grupp bestående av juriststudenter från ICJ Studentsektion1, har fått i            

uppdrag av projektet Aurora att göra en sammanställning av uppmärksammade          

klimatprocesser i olika länder. Sammanfattningen är avsedd att användas som underlag för            

utformningen av en talan i en klimatprocess i Sverige.  

 

Vid frågor, kontakta Klimatjuristerna via icjstudentsektion@gmail.com 

 

2. Slutsatser 

Siffran inom parentes ( ) hänvisar till det relevanta avsnittet i sammanfattningen.  

2.1. Sammanfattning av rättsliga grunder som har åberopats 

- Den norska grundlagens § 112 (rätt till miljö) (3). 

- Den norska petroleumslagstiftningen, som baseras på EU-direktivet 2001/42/EG (3). 

- Artiklarna 2 och 8 EKMR (3). 

- Ultra vires (4). 

- Irrational policy (4). 

- The Human Rights Act från 1998 (HRA) och rättigheter i EKMR (4). 

- Public sector equality duty (4). 

- Parisavtalets temperaturgräns eller ”the government policy” (4). 

- UN Human Rights Council resolution 10/4 on Human Rights and Climate Change (4) 

- Office of the High Commissioner for Human Rights (“OHCHR”) submission to the            

21st Conference of the Parties to the UNFCCC in 2015 (4). 

- Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1614 (2003) on           

Environment and Human Rights (4). 

- Europarådets “Manual on Human Rights and the Environment” (4). 

1 ICJ Studentsektion är en studentförening under Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. 
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- 16 kap. 2 c  § MB (5). 

- Stoppregeln i 2 kap. 9 § MB (5). 

- 1 kap. 2 § regeringsformen (5). 

- Strider mot den omsorg som kan förväntas av staten (duty of care), artikel 6:162(2)              

DCC och artikel 2 och 8 i EKMR (6). 

- Statens skyldigheter att minska sina utsläpp enligt sina internationella åtaganden (6). 

- Artikel 191 TFEU som anger EU:s miljömål (6). 

- Rätten till ett värdigt liv, till hälsa, till mat och till vatten, som kommer till uttryck i                 

Colombias konstitution (6). 

- Den kollektiva rätten att åtnjuta en frisk miljö (un ambiente sano) (7). 

- Försiktighetsprincipen (med hänvisning till Riodeklarationen och colombiansk praxis)        

(7). 

- Principen om rättvisa över generationerna, solidaritetsprincipen, deltagandeprincipen       

och principen om barnets bästa (interés superior de los niños y niñas) (7). 

- Diverse lagrum om att de instämda myndigheterna hade en skyddsplikt för miljön,            

dels internationella åtaganden som den colombianska regeringen åtagit sig vad gäller           

avskogning och växthusgasutsläpp (de nationellt beslutade klimatåtagandena till        

Parisavtalet (7). 

- Ett åtagande att få ner avskogningen till noll gjort i samband med ett COP-möte, dels               

att en sådan plikt förelåg enbart på grund av konstitutionen och de sökandes             

rättigheter (7). 

- Artiklarna 2, 8 och 14 EKMR (8). 

- Ospecificerad paragraf inom skadeståndsrätten - tanken att staten måste ersätta möjlig           

skada som kan orsakas om den agerar på ett sätt som ökar risken för utsläpp, än om                 

den inte agerat (9). 

- 1 kap. 2 § regeringsformen, artiklarna 2 och 8 EKMR (9) 

2.2. Sammanfattning av yrkanden 

- Beviljande av licenser för oljeprospektering var ogiltigt (3). 

- Beslutet som The Secretary of State antagit är olagligt (4). 

- Bolagets ansökan om tillstånd till en ökning av koldioxidutsläpp från 1,7 miljoner till             

maximalt 2,7 miljoner ton per år skulle avslås eller tillståndet skulle tidsbegränsas (5)  
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- Yrkande om att Nederländernas koldioxidutsläpp är olagliga (6).  

- Att den nederländska staten är skyldig, internationellt och på EU-nivå, att ha en             

målsättning på 20% reducering av sina koldioxidutsläpp fram till 2020 (6). 

- Yrkande om att domstolen avger instruktioner till nederländska staten att begränsa           

mängden utsläpp av växthusgaser i Nederländerna på ett sätt så att den totala             

minskningen blir 40% fram till slutet av 2020, eller åtminstone minst 25%, jämfört             

med 1990 (6). 

- Att de svarande skulle ta fram handlingsplaner, ett intergenerationellt avtal och vidta            

åtgärder för att begränsa skadorna av klimatförändringarna samt för att få ner            

skogsavverkning i Amazonas till noll (7). 

- Att samtliga 33 stater har kränkt kärandens rättigheter i artiklarna 2, 8 och 14 EKMR               

(8). 

- Ett symboliskt skadestånd om en krona (9).  
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3. Natur og Ungdom og Greenpeace Norden mot       

Staten ved Olje- och energidepartementet 

Høgsteretts2 dom den 22 december 2020 

HR-2020-2472-P (ibland kallats “Klimasøksmålet”) 

Natur og Ungdom och Greenpeace Norden (nedan miljöorganisationerna) överklagade ett          

beslut av Norges regering från 2016 om tilldelning av licenser för oljeprospektering på vissa              

områden i Barentshavet som en del av den “23:e koncessionsrundan” (nedan åtgärden). 

3.1. Yrkanden 

Miljöorganisationerna yrkade att åtgärden var ogiltig med hänvisning till den norska           

grundlagens § 112 (rätt till miljö), och i andra hand artiklarna 2 och 8 i Europeiska                

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna           

(nedan EKMR) samt att åtgärden var ogiltig p.g.a. sakbehandlingsfel. Käromålet ogillades. 

3.2. Rättsliga grunder 

Miljöorganisationerna argumenterade enligt följande:  

● Norges grundlag § 112 (rätt till miljö) ger individuella rättigheter som skyddar mot             

oacceptabla miljöingrepp och kan åberopas i domstol. § 112 förpliktar staten att vidta             

adekvata och tillräckliga åtgärder. Åtgärden bryter både mot skyddet för miljön och            

statens förpliktelse att vidta adekvata åtgärder. 

● EKMR art. 2 och 8: Klimatkrisen är ett reellt och omedelbart hot och påverkar personer               

i Norge, med hänvisning till Urgenda-målet i Nederländernas högsta domstol.3 

● Sakbehandlingsfel: globala klimatutsläpp har inte beaktats vid miljöbedömningen som         

krävs av den norska petroleumslagstiftningen, som baseras på EU-direktivet         

2001/42/EG. Vissa ekonomiska beräkningar är felaktiga. 

2 Norges högsta domstol. Domen är skriven på nynorska, undantagen minoritetens skiljaktiga åsikt. 
3 Urgenda-målet behandlas senare i denna rapport under kap. 4. 
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3.3. Åberopade utredningar/experter 

Expertutlåtanden som togs upp i domstolen var The Intergovernmental Panel on Climate            

Change (IPCC) femte huvudrapport från 2014 och specialrapporten om 1,5 °C uppvärmning            

från 2018 samt uttalanden från The Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), The            

Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic of Yale Law School, Center for             

International Environmental Law (CIEL), FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och          

miljö, Norges institusjon for menneskerettar och Klimarealistene.4 

3.4. Sammanfattning av domstolens bedömning 

3.4.1. Åtgärden strider inte mot grundlagens § 112 

Trots att § 112 är placerad i grundlagens kapitel E om mänskliga rättigheter, grundar den sig                

inte på folkrättsligt bindande källor.5 § 112 kan åberopas i domstol, men åtgärder gällande              

grundläggande miljöfrågor kräver ofta politiska avvägningar och prioriteringar som av          

demokratihänsyn borde lösas av folkvalda organ och inte av domstolar.6 I det aktuella fallet              

var Stortinget involverat i beslutsprocessen och då skulle det krävas ett grovt åsidosättande av              

förpliktelsen att göra en miljöbedömning för att en domstol skulle kunna ogiltigförklara            

åtgärden.7 

 

3.4.2. Åtgärden strider inte mot EKMR artiklar 2 eller 8 

Artikel 2 EKMR kan åberopas i miljöfrågor, men den aktuella åtgärden innebar inte en reell               

och omedelbar livsfara8 för människor i Norge eftersom det var osäkert om och i vilken grad                

4 Uttalanden finns att hämta på hemsidan 
https://www.klimasøksmål.no/en/2019/10/31/legal-documents-in-english/ och 
https://www.klimasøksmål.no/rettsdokumenter/hoyesterett/ (läst 2021-01-31) 
5 Dom HR-2020-2472-P, p. 92. 
6 Dom HR-2020-2472-P, p. 141. 
7 Dom HR-2020-2472-P, p. 142. 
8 Høgsterett hänvisar här till Europadomstolens dom den 30 november 2004 Öneryildiz mot Turkiet. I rättsfallet                
konstaterade domstolen att vissa turkiska myndigheter hade brutit mot art. 2 eftersom de hade underlåtit att                
hindra en metanexplosion vid en soptipp, vilket hade lett till flera dödsfall. Enligt domens p. 100–101 hade faran                  
varit reell och omedelbar. 
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oljeletning faktiskt skulle öka klimatutsläpp, och eventuella verkningar för klimatet skulle           

vara långt fram i tiden. Därför stred den inte mot artikel 2 EKMR.9 

Artikel 8 EKMR kan i vissa fall användas i miljöfrågor, men det krävs en direkt och                

tidsnära koppling mellan miljöförstöringen och privatlivet, familjelivet och hemmet.10         

Med det innebörd som orden ”direkt och omedelbar” hade getts fram tills nu var det enligt                

Høgsterett klart att påverkan från eventuella framtida utsläpp från den aktuella åtgärden inte             

föll inom EKMR:s artikel 8.11 

I det nederländska Urgenda-målet konstaterade Nederländernas högsta domstol att artiklarna          

2 och 8 EKMR gav staten en skyldighet att vidta åtgärder för att motverka det genuina hotet                 

av klimatförändringarna.12 Enligt Høgsterett hade fallet dock endast liten relevans i det            

aktuella målet eftersom det nederländska målet handlade om regeringens generella          

utsläppsmål och inte en konkret åtgärd som skulle förbjudas eller ogiltigförklaras.13 

Miljöorganisationerna hävdade att den aktuella åtgärden skulle kunna falla under artiklarna 2            

och 8 eftersom innehållet av rättigheterna i EKMR kunde fastställas med hänsyn till också              

övriga folkrättsliga avtal som visar ”common ground” mellan medlemsländerna.14 Enligt          

Høgsterett kan samma tillvägagångssätt inte användas inom miljöområdet eftersom EKMR          

saknar en egen miljöartikel, och det är inte visat att åtgärden strider mot Norges              

internationella förpliktelser.15 

 

3.4.3. Åtgärden är inte ogiltig på grund av sakbehandlingsfel 
Miljöorganisationerna åberopade bl.a. att det hade begåtts ett sakbehandlingsfel när          

regeringen inte beaktade de globala klimatutsläppen från förbränning av norsk olja i            

miljöbedömningen. Høgsterett hänvisade till EU-direktivet 2001/42/EG (nedan       

plandirektivet). Enligt enligt artikel 7 måste även miljöskador utanför det egna landet            

9 Dom HR-2020-2472-P, p. 166–168. 
10 Høgsterett hänvisar till Europadomstolens dom den 2 december 2010 Ivan Atanasov mot Bulgarien p. 66 där                 
domstolen konstaterar att någon rätt till naturskydd i sig inte ingår i EKMR, men miljöfrågor kan bli aktuella                  
under art. 8 om det finns en direkt och omedelbar koppling mellan den omtvistade situationen och kärandens                 
hem eller hens familje- och privatliv. 
11 Dom HR-2020-2472-P, p. 169–171. 
12 Se kap. 4.4.3 i denna rapport. 
13 Dom HR-2020-2472-P, p. 173. 
14 Här hänvisas till Europadomstolens dom den 12 november 2008 Demir och Baykara mot Turkiet p. 85–86, där                  
domstolen konkluderar att även andra element av internationell lag än EKMR själv kan och måste beaktas när                 
man definierar innehållet i en artikel i EKMR. 
15 Dom HR-2020-2472-P, p. 174. 
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bedömas.16 Artikel 5.1 kräver en bedömning av påverkan på klimatet. Plandirektivet ska ha             

en bred tolkning och undantag och begränsningar ska tolkas strängt.17 Miljöbedömningen ska            

dock enligt artikel 5.2 bara omfatta de upplysningar som rimligtvis kan krävas.18 Høgsterett             

konstaterade att allvarliga globala miljökonsekvenser inte följer av att endast leta olja,            

utan konsekvenser ska bedömas först när det finns konkreta oljefynd och man ansöker om              

lov till utbyggnad och drift.19 

Miljöorganisationerna hävdade att öppning av nya områden för oljeletning skulle gå i fel             

riktning i förhållande till IPCC:s rapport och att enligt Internationella energirådet (IEA) borde             

75% av världens upptäckta fossila resurser bli liggande för att nå 2-gradersmålet. Enligt             

domstolen är det regeringens uppgift att bedöma nettokonsekvensen av norsk oljeexport. Inget            

sakbehandlingsfel hade därför begåtts eftersom de globala klimatkonsekvenserna vid flera          

tillfällen hade diskuterats på politisk nivå och de konkreta utsläppen skulle bedömas vid             

en eventuell ansökan.20 

 

3.4.4. Skiljaktig mening 
Minoriteten ansåg att åtgärden var ogiltig p.g.a. sakbehandlingsfel eftersom de globala           

klimatutsläppen från den eventuella oljeproduktionen inte hade bedömts.21 Vidare ansåg          

minoriteten att de globala klimatutsläppen måste beaktas eftersom miljöeffekterna av ett           

projekt inte kan ses isolerat utan behöver analyseras kumulativt,22 och att miljöbedömningen            

ska göras så tidigt som möjligt i processen.23 Enligt EUD24 är medlemsstater p.g.a. principen              

16 Dom HR-2020-2472-P, p. 185–192. 
17 Høgsterett hänvisar i dom HR-2020-2472-P, p. 210, till EUD:s dom den 10 september 2015 C-473/14 Dimos                 
Kropias Attikis, p. 50: “Bestämmelserna i direktiv 2001/42 om direktivets räckvidd ska med beaktade av               
direktivets syfte, som är att sörja för en hög nivå på skyddet av miljön, tolkas extensivt. Detta gäller särskilt de                    
bestämmelser i direktivet som innehåller definitioner av de rättsakter som anges däri (dom Inter-Environnement              
Bruxelles m.fl., C‑567/10, EU:C:2012:159, punkt 37). Varje undantag från eller begränsning av dessa             
bestämmelser ska följaktligen tolkas restriktivt.”. 
18 Dom HR-2020-2472-P, p. 213. 
19 Dom HR-2020-2472-P, p. 217. 
20 Dom HR-2020-2472-P, p. 230–241. 
21 Dom HR-2020-2472-P, p. 274. 
22 Minoriteten hänvisar i dom HR-2020-2472-P, p. 265, till EUD:s dom den 24 november 2011 i mål C-404/09                  
Kommissionen mot Spanien. Enligt domens p. 80 ska även de kumulativa miljöeffekterna som ett projekt kan                
orsaka analyseras. I målet konstaterade EUD att Spanien hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt               
plandirektivet genom att bevilja tillstånd för gruvdrift i vissa dagbrott utan att ha villkorat tillstånden med att en                  
bedömning ska göras för att på lämpligt sätt identifiera, beskriva och utvärdera de direkta, indirekta och                
kumulativa effekterna av dagbrottsprojekten. 
23 Minoriteten hänvisar i dom HR-2020-2472-P, p. 269, till EUD:s dom den 7 juni 2018 i mål C-671/16                  
Inter-Environnement Bruxelles ASBL. Enligt p. 63 framgår det av artikel 6.2 i plandirektivet att det förutsätts att                 
miljöbedömningen görs så snart det är möjligt för att dess slutsatser fortfarande ska kunna påverka eventuella                
beslut. 
24 EUD:s dom den 25 juni 2020 i mål C-24/19 A. m.fl., p. 83. 
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om lojalt samarbete skyldiga att se till att man gör de miljöbedömningar som plandirektivet              

kräver, och nationella domstolar är skyldiga att vidta alla nödvändiga åtgärder för att avhjälpa              

underlåtenheten att göra en miljöbedömning.25 

3.5. Handlingar 

https://www.klimasøksmål.no/rettsdokumenter/hoyesterett/ 

https://www.klimasøksmål.no/en/2019/10/31/legal-documents-in-english/ 

3.6. Kontakt26 

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, frode.pleym@greenpeace.org  / 97307378 

Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, theresew@nu.no / 90727377 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Dom HR-2020-2472-P, p. 282. 
26 Kontaktuppgifterna från 
https://www.greenpeace.org/norway/nyheter/8128/dom-i-klimasoksmalet-klimaet-rettslost-i-norge/  
(läst 2021-01-30). 

11 

https://www.greenpeace.org/norway/nyheter/8128/dom-i-klimasoksmalet-klimaet-rettslost-i-norge/


 

4. Plan B Earth and Others v. Secretary of State for          

Transport 
 

Organisation bakom målet: Plan B. Earth, Friends of the Earth 

Målnummer: Michaelmas Term [2020] UKSC 52 On appeal from: [2020] EWCA Civ 214 

Land: Storbritannien (United Kingdom) 

Domstol: Högsta domstolen (UK Supreme Court) 

Samtliga handlingar samt en sammanfattning av målet finns här:         

http://climatecasechart.com/non-us-case/plan-b-earth-v-secretary-of-state-for-transport/ 

4.1. Yrkanden 

The Secretary of State hade tagit otillräcklig hänsyn till klimatförändringarnas effekter           

avseende expansionen av Heathrow International Airport. Därför skulle beslutet som The           

Secretary of State antagit ses som olagligt (första instans). 

4.2. Rättsliga grunder  

4.2.1. Administrative court (Utfall: Ej framgångsrikt klagomål av Plan B         

Earth) 

Plan B. Earth 

1. Grund 1: (Ultra vires), p. 31-33 i klagomålet: Det rör sig om Ultra vires eftersom               

effektiv utövande av Secretary of State’s makt enligt sektion 5 i 2008 års lag är               

beroende av att Secretary of State följer sektion 10 i 2008 års lag, vilket inte gjorts. 

2. Grund 2: (irrational policy), p. 34-36 i klagomålet: Secretary of State vidtog inte de              

relevanta övervägningar som krävdes 

3. Grund 3 (Humans rights), p. 37-56 i klagomålet: Det strider mot The Human             

Rights Act från 1998 (HRA) och rättigheterna i EKMR, särskilt genom att            
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oproportionerligt inskränka rätten till liv, rätten till egendom, rätten till privat- och            

familjeliv och rätten för de som kräver skydd mot diskriminering. Klaganden anser            

sig själv inte vara utsatt för en kränkning men att sektion 3 i HRA kräver att 2008 års                  

lag är förenlig med EKMR. Klaganden menar även att The Secretary of State’s             

skyldigheter enligt HRA är en nödvändig del av det rättsliga ramverket som han är              

bunden till att använda vid utövandet av sina uppgifter enligt 2008 års lag. 

4. Grund 4: (Public sector equality duty), p. 57-62 i klagomålet: Det står i strid med               

den offentliga sektorns jämlikhetsplikt enligt s. 149 i 2010 års lag. 

 

Klagomål: 

http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-

case-documents/2018/20180806_2020-EWCA-Civ-214_complaint.pdf 

 

Korrigerat klagomål:  

http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-

case-documents/2018/20181104_2020-EWCA-Civ-214_complaint.pdf 

 

 

4.2.2. Court of appeal (Utfall: Framgångsrikt överklagande av Plan        

B Earth) 
Plan B. Earth 

1. Grund 1, p. 22: Domstolen (administrative court) gjorde fel genom att behandla            

minimummålet på 80 % reduktion av utsläppen av växthusgaser till 2050, vilket var             

den tidigare rättsliga skyldigheten. Nu har det ändrats till ett mål om 100 % reduktion               

vilket utesluter beaktande av ”the government policy” och åtaganden som innebär en            

strängare nivå av reduktion.27  

Engelsk originaltext: “The Court erred in law in treating the minimum target            

of 80% greenhouse gas emissions reduction by 2050, which obtained at the            

time but which has now been amended to a target of 100% reductions, as              

27 CCC: s advice: i en rapport som publicerades i januari 2018: 
”Detta [koldioxidmål] för närvarande fastställt i lagstiftningen som en minskning med minst 80% jämfört med               
1990-utsläpp. Parisavtalet kommer dock sannolikt att kräva större ambition år 2050 och att utsläppen ska nå                
netto noll... Det är därför viktigt att åtgärder vidtas nu för att möjliggöra dessa djupare minskningar. ”, se  
 An independent assessment of the UK’s Clean Growth Strategy” [SB/x/y]. 
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precluding any consideration of Government policies and commitments which         

implied a more stringent level of reduction.” 

 

2. Grund 2, p. 22: Följaktligen har domstolen gjort fel genom att fastställa att varken              

Parisavtalets temperaturgräns eller ”the government policy” för att införa ett netto           

nollmål i enlighet med Parisavtalet, bildande någon form av “government policy”...           

kopplat till klimatförändringar”. Detta i enlighet med sektion 5(8) i 2008 års Planning             

Act samt genom att anse att det i övrigt var irrelevanta överväganden. 

Engelsk originaltext: “Consequently the Court erred in law in holding that           

neither the Paris Agreement Temperature Limit (“Paris Temperature Limit”)         

nor the Government’s policy commitment to introducing a net zero target in            

accordance with the Paris Agreement, formed any part of “government policy           

relating to … climate change” for the purposes of section 5(8) of the Planning              

Act 2008 and that they were otherwise irrelevant considerations”. 

 

3. Grund 3, p. 22: Domstolen hade fel genom att hålla den historiska misskrediterade 2              

°C temperaturgränsen som ett relevant övervägande. 

Engelsk originaltext: “The Court erred in law in holding that the historic,            

discredited 2˚C temperature limit was a relevant consideration, which it was           

proper for the Secretary of State to take into account”. 

 

4. Grund 4, p. 22: Domstolen gjorde fel genom att behandla det som irrelevant att The               

Secretary of State misslyckades med att förklara grunden för hans beslut för            

parlamentet. 

Engelsk originaltext: “The Court erred in law in treating as irrelevant the            

Secretary of State’s failure to explain to Parliament the basis of his decision”. 

Överklagan: 

http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-

case-documents/2019/20190813_2020-EWCA-Civ-214_appeal.pdf 

 

4.2.3. Supreme Court (Utfall: Framgångsrikt överklagande av      

Heathrow Airport Limited) 
Heathrow Airport Limited (HAL) 
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1. Grund 1 (“the s.5(8) ground”), p. 18: Parisavtalet (eller några uttalanden från            

regeringen om det) innebär inte någon “Government policy” som kan kopplas till            

lindrandet av, och anpassning till, klimatförändringar i enlighet med artikel 5 (8)            

Planning Act 2008 vid dagen för utnämningen av ANPS. 

Engelsk originaltext: “The Paris Agreement (or any Government        

announcements about it) did not constitute “Government policy relating to the           

mitigation of, and adaptation to, climate change” for the purposes of s 5(8)             

PA 2008 at the date of designation of ANPS”. 

 

2. Grund 2 (“the s.10(3) ground”), p. 19: Vid fullgörande av skyldigheterna enligt            

artikel 10(3) PA 2008 att ”ta hänsyn till… lindrandet av, och anpassning till,             

klimatförändringar ” var Parisavtalet inte ett obligatorisk materiellt övervägande. Det          

var inte heller ett övervägande som en rationell Secretary of State i övrigt varit              

bunden att ta hänsyn till.  

Engelsk originaltext: “In discharging the duty under s 10(3) PA 2008 to “have             

regard to the desirability of… mitigating, and adapting to, climate change”,           

the Paris Agreement was not a mandatory material consideration, nor was it a             

consideration to which a rational Secretary of State was otherwise bound to            

have regard.” 

 

3. Grund 3 (the SEA ground), p. 20: Underinstansen gjorde fel i sin bedömning             

avseende SEA-grunden eftersom: 

a. Parisavtalet inte innehåller “miljöskyddsmål” i den mening som avses          

i bilaga 1 till SEA-direktivet; alternativt 

b. eftersom beslutet att inte inkludera information om Parisavtalet i         

hållbarhetsbedömningen inte var orimlig (“Wednesbury     

unreasonable”) och inte heller gjorde hållbarhetsbedömningen      

juridiskt bristfällig. 

Engelsk originaltext: “There Court of Appeal erred in its findings on           

the SEA ground because: 

a. The Paris Agreement did not contain “environmental protection         

objectives” within the meaning of Annex I to the SEA Directive which            

were relevant to the decision to designate the ANPS; alternatively 
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b. The decision not to include information relating to the Paris           

Agreement in the Sustainability Appraisal was not Wednesbury        

unreasonable and did not render the Sustainability Appraisal legally         

defective. 

 

4. Grund 4 (the non CO2 and beyond 2050 ground), p. 21: The Secretary of State’s               

inställning till icke-koldioxidutsläpp och utsläpp efter 2050 var rationell och i alla            

avseenden laglig. 

Engelsk originaltext: “The Secretary of State’s approach to non-CO2         

emissions and emissions beyond 2050 was rational and in all other respects            

lawful.” 

 

5. Grund 5 (relief), p. 22. 

 

Överklagan: 

http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-

case-documents/2020/20200227_2020-EWCA-Civ-214_appeal.pdf 

4.3 Omständigheter 

Saken gällde huruvida ett godkännande för att utvidga Heathrow International Airport var            

olagligt på grund av bristande överväganden av åtagandena om klimatförändringar enligt           

Parisavtalet och råd om att ändra nationella klimatmål. 

4.4 Sammanfattning av domstolens bedömning 

HAL överklagade till Högsta domstolen som ansåg att HAL skulle vinna framgång med fyra              

av fem grunder för överklagandet. Den femte grunden ansågs inte nödvändig att behandla.  

Högsta domstolen ansåg att Parisavtalet i sig självt inte var att betrakta som en government               

policy i enlighet med the Planning Act. Vidare ansåg domstolen att the Secretary of State inte                

agerat i strid med målet om hållbar utveckling genom att inte beakta Parisavtalet eftersom              

han vägde in Parisavtalets skyldigheter med avseende på the Climate Change Act från 2008:s              
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utsläppsminskande åtgärder. Högsta domstolen ansåg även att the Secretary of State inte            

behandlade Parisavtalet som juridiskt irrelevant för sin strategiska miljöbedömning eftersom          

hänsyn togs till inhemska skyldigheter enligt the Climate Change Act från 2008. Inte heller              

agerade the Secretary of State irrationellt vid uteslutandet av utsläpp efter 2050 och             

icke-koldioxidutsläpp. 

Högsta domstolen upphävde därmed beslutet från underinstansen och beslöt att tillåta           

fortgåendet av godkännandeprocessen för en tredje landningsbana vid Heathrow International          

Airport. Högsta domstolen ansåg att staten hade beaktat klimatpåverkan i tillräcklig           

utsträckning.  

4.5 Att notera angående tillämpningen av EKMR 

I Högsta domstolen (p. 113) uttalar sig domstolen om tillämpningen av EKMR i detta fall.               

Denna MR-relaterade grund överklagades visserligen inte till Högsta domstolen p.g.a. att den            

framfördes som en separat grund till the Divisional Administrative Court och där avvisades.             

Vidare överklagandes den inte till the Court of Appeal vilket därmed innebär att den ska               

beaktas som irrelevant i Högsta domstolen. Högsta domstolen ställde däremot upp ett            

hypotetiskt scenario då den hade varit föremål för prövning. Dock ansåg domstolen att en              

sådan grund ändå inte vunnit framgång.  

Engelsk originaltext: “Finally, Mr Crosland sought to raise an argument under           

section 3 of the Human Rights Act 1998 that interpreting section 5(8) so as to               

preclude consideration of the temperature limit in the Paris Agreement would tend to             

allow major national Page 39 projects to be developed and that those projects would              

create an intolerable risk to life and to people’s homes contrary to articles 2 and 8 of                 

the European Convention on Human Rights (“ECHR”). This argument must fail for            

two reasons. First, as Lord Anderson for HAL submits, the argument was advanced             

as a separate ground before the Divisional Court and rejected, that finding was not              

appealed to the Court of Appeal, and is therefore not before this court. Secondly, even               

if it were to be treated as an aspect of Plan B Earth’s section 5(8) submission and                 

thus within the scope of the appeal (as Mr Crosland sought to argue), it is in any                 

event unsound because any effect on the lives and family life of those affected by the                

climate change consequences of the NWR Scheme would result not from the            
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designation of the ANPS but from the making of a DCO in relation to the scheme. As                 

HAL has conceded and the respondents have agreed, the ANPS requires the NWR             

Scheme to be assessed against the emissions targets.”. 

4.6 Rättsliga källor från Plan B. Earth’s klagomål i första         

instans avseende EKMR 

4.6.1 Länken mellan klimatförändringar och mänskliga     

rättigheter 

● UN Human Rights Council resolution 10/4 on Human Rights and Climate Change. 

● Office of the High Commissioner for Human Rights (“OHCHR”) submission to the            

21st Conference of the Parties to the UNFCCC in 2015. 

● Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1614 (2003) on           

environment and human rights.  

○ Taşkın v. Turkey, 2004, Application no. 46117/99. 

● Europarådets “manual on human rights and the environment”. 

 

4.6.2 Mål från Europadomstolen 

● Budayeva and Others v. Russia, Application. nos. 15339, 21166, 20058, 11673 and            

15343/02, 22 Mar 2008. 

● Moreno Gómez v. Spain, Application no. 4143/02, 16 Nov 2004. 

● Fadeyeva v. Russia, Application no. 55723/00, 9 Jun 2005. 

4.7 Kontaktuppgifter till klaganden 

Tim Crosland, Director, Plan B. Earth, info@planb.earth 
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5. Mark- och miljööverdomstolens yttrande i mål nr       

M 11730 – 18 (Preem AB) 

 

Denna sammanfattning är avgränsad till att behandla Mark- och miljööverdomstolens (nedan           

MÖD) domskäl och yttrande avseende koldioxidutsläpp. 

5.1. Bakgrund 

Bolaget Preemraff (nedan bolaget) ansökte 2016 om en utökning av ett tillstånd avseende ett              

raffinaderi. Ansökan skulle innebära att mängden koldioxid som verksamheten släppte ut           

skulle öka avsevärt. 2018 beviljade mark- och miljödomstolen bolaget tillstånd för befintlig            

och utökad verksamhet vid raffinaderiet. Beslutet överklagades till MÖD. 

 

I augusti 2019 beslutade regeringen att pröva tillåtligheten av den ansökta verksamheten med             

stöd av 17 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) (nedan MB). Som skäl för beslutet hänvisades               

bland annat till riksdagens antagna klimatpolitiska ramverk med nya klimatmål och en            

klimatlag samt att verksamheten kunde antas få en betydande omfattning eller bli av             

ingripande slag. Beslutet innebar att MÖD efter handläggning av målet, i stället för att              

meddela dom, med yttrande skulle överlämna frågan om tillåtlighet till regeringen för            

prövning. MÖD bedömde i sitt yttrande att den ansökta verksamheten var tillåtlig. I MÖD              

justerade bolaget sin ansökan så att den bland annat innebar att det totala utsläppet av               

koldioxid från raffinaderiet vid en framtida utbyggnad skulle öka från 1,7 miljoner ton till              

maximalt 2,7 miljoner ton per år. 

5.2. Yrkanden 

Bolaget yrkade bland annat tillstånd till en ökning av koldioxidutsläpp från 1,7 miljoner till              

maximalt 2,7 miljoner ton per år. 
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Ett flertal klimatorganisationer- och föreningar yrkade i första hand att ansökan skulle avslås             

och i andra hand att tillståndet skulle tidsbegränsas. Ett flertal privatpersoner yrkade att             

ansökan skulle avslås. 

5.3. Utveckling av talan - argument mot att tillstånd ska lämnas 

Flertalet parter betonade att ett tillstånd enligt ansökan skulle innebära att verksamheten blir             

den enskilt största utsläppskällan av koldioxid i Sverige. Vidare anförde ett antal av parterna              

att förbudet mot villkor avseende koldioxidutsläpp i 16 kap. 2 c § MB inte utgör ett hinder                 

mot att avslå aktuell verksamhet med stöd av den så kallade stoppregeln i 2 kap. 9 § MB.                  

Enligt bland annat Naturskyddsföreningen är förbudet i 16 kap. 2 c § MB klart avgränsat till                

att endast avse villkor. Att även tolka in ett förbud mot att avslå en tillståndsansökan med                

hänvisning till verksamhetens klimatpåverkan synes enligt Naturskyddsföreningen alltför        

långt från bestämmelsens ordalydelse. 

 

Vidare anförde bland annat Naturskyddsföreningen och Föreningen Klimataktion att ett          

tillstånd till den ansökta verksamheten inte är förenligt med kraven på en hållbar utveckling              

enligt Parisavtalet, MB, miljömålet Begränsad klimatpåverkan och målet om nettonollutsläpp          

till år 2045. Föreningen Klimataktion anförde även att det skulle strida mot grundlagen att              

bevilja bolaget ifrågavarande tillstånd med hänsyn till koldioxidutsläppet, eftersom staten          

enligt 1 kap. 2 § regeringsformen (1974:152) har en skyldighet att skydda medborgarna, (här              

hänvisade Föreningen Klimataktion till Urgenda-målet).28 

 

Naturskyddsföreningen anförde bland annat att ansökan borde avslås med stöd av artikel 2             

och 8 EKMR. Naturskyddsföreningen hänvisade till avgörandet i det nederländska          

Urgenda-målet. 

 

28 Högsta domstolen i Nederländerna, dom den 10 december 2019 i mål nr 19/00135. Urgenda-målet behandlas                
nedan i kap. 4. 
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5.4. Prövningen och MÖD:s yttrande 

MÖD bedömde att hinder mot tillåtlighet inte förelåg på grund av den ansökta verksamhetens              

koldioxidutsläpp. 

5.5. Domskäl 

MÖD konstaterade inledningsvis att den aktuella verksamheten omfattades av både MB:s           

regler och EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. I svensk rätt genomförs          

utsläppshandelsdirektivet genom lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (nedan         

utsläppshandelslagen) och förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter (nedan         

utsläppshandelsförordningen). 

 

MÖD konstaterade att det enligt 16 kap. 2 c § MB för verksamheter som omfattas av                

tillståndsplikt enligt utsläppshandelslagen inte får beslutas villkor om begränsning av          

koldioxidutsläpp. 

 

I målet hade Naturskyddsföreningen bland annat anfört att förbudet i 16 kap. 2 c § MB inte                 

hindrar att en verksamhet i helhet nekas tillstånd på grundval av stoppregeln i 2 kap. 9 § MB,                  

eftersom ett nekat tillstånd är något annat än ett villkor, och därför faller utanför ordalydelsen               

i 16 kap. 2 c § MB. 

 

Av 2 kap. 9 § MB framgår att om en verksamhet eller åtgärd kan befaras föranleda skada                 

eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, får verksamheten            

eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att särskilda skäl föreligger. Vidare framgår             

att en verksamhet eller åtgärd inte får bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort                  

antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras          

avsevärt. 

 

Frågan, om 16 kap. 2 c § MB begränsar möjligheten att tillämpa den så kallade stoppregeln i                 

2 kap. 9 § MB, ställdes i målet på sin spets. MÖD fann att ordalydelsen i 16 kap. 2 c § MB                      

endast förbjuder villkor som begränsar koldioxidutsläpp och att MB inte innehåller ett            

uttryckligt förbud mot att neka tillstånd med hänvisning till koldioxidutsläpp. Däremot           
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fann MÖD att en systematisk och ändamålsenligt tolkning av det svenska regelverket, med             

beaktande av EU-rätten, resulterar i att koldioxidutsläpp från en verksamhet som ingår i             

EU:s utsläppshandelssystem inte bör läggas till grund för tillämpning av stoppregeln i 2             

kap. 9 § MB. Enligt MÖD är detta en tolkning som bäst stämmer överens med hur                

koldioxidutsläpp tidigare har hanterats vid tillståndsprövningar och innebär således en          

förutsebar rättstillämpning för den enskilde verksamhetsutövaren. 

 

 

Avseende invändningarna i målet som var hänförliga till statens skyldighet att skydda            

medborgarna från negativa klimatförändringar anförde MÖD att det inte finns något hinder            

mot verksamheten ifråga med hänsyn till regeringsformen eller EKMR. Denna ståndpunkt           

utvecklades inte ytterligare. 

5.6. Domskäl – MÖD för ett allmänt resonemang kring svensk         

klimatpolitik 

Efter att ha dragit slutsatsen att koldioxidutsläpp från en verksamhet som ingår i EU:s              

utsläppshandelssystem inte bör läggas till grund för tillämpning av 2 kap. 9 § MB övergick               

MÖD till en diskussion kring Sveriges klimatpolitiska ramverk. 

 

MÖD konstaterade inledningsvis det nya ramverket som antogs av riksdagen 2017 omfattar            

nya klimatmål, en klimatlag och inrättandet av Klimatpolitiska rådet. Det gamla           

temperaturmålet har ersatts av en precisering av miljökvalitetsmålet som stämmer överens           

med temperaturmålet i Parisavtalet. MÖD framhöll härvid att regeringen i december 2019            

tillsatte en utredning med uppgift att se över relevant lagstiftning för att det klimatpolitiska              

ramverket ska få genomslag och Sveriges klimatmål uppnås. MÖD förklarade att översynen            

omfattar bland annat MB:s regler i de delar som gäller prövning av verksamheter som ger               

upphov till utsläpp av växthusgaser. I det fall rättsläget är oklart när det gäller relationen               

mellan EU-rätt och nationell rätt ska detta inkluderas i översynen. Samtidigt ska belysas hur              

en eventuell förändring av regelverket förhåller sig till den bakomliggande EU-rätten. Ett            

delbetänkande ska ha lämnats den 1 december 2020 och en slutredovisning senast den 15 maj               

2022.29 

29 Dir. 2019:101. 
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5.7. Avslutande tankar 

Preem AB drog tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet och regeringen prövade              

således inte tillåtligheten av den ansökta verksamheten. 

 

MÖD avslog invändningen avseende artikel 2 och 8 EKMR utan att närmare ange en              

motivering vilket kan te sig godtyckligt. 

 

Den utredning som regeringen tillsatte i december 2019, med uppgift att se över relevant              

lagstiftning för att det klimatpolitiska ramverket ska få genomslag och för att Sveriges             

klimatmål ska uppnås, kan tänkas vara ett steg i positiv riktning. 

 

  

23 



 

6. Urgenda-målet  

Målnummer – ECLI:NL:HR:2019:2007  

Land/domstol/instans – Nederländerna Hoge Raad (högsta instans)  

6.1. Yrkanden 

Urgenda: Begär att domstolen avger instruktioner till nederländska staten att begränsa           

mängden utsläpp av växthusgaser i Nederländerna på ett sätt så att den totala minskningen              

blir 40% fram till slutet av 2020, eller åtminstone minst 25%, jämfört med 1990.  

 

Staten: (obs – i högsta instans) Yrkade att domstolen skulle upphäva domen.  

6.2. Grunder 

Urgenda: Utsläppen av växthusgaser från Nederländerna bidrar till klimatförändringarna.         

Andelen utsläpp från Nederländerna är överdrivet stor, både absolut och relativt (per capita).             

Detta innebär att Nederländernas utsläpp är olagliga, på grund av att de strider mot den               

omsorg som kan förväntas av staten (duty of care) i förhållande till de intressen som Urgenda                

representerar i enlighet med Art 6:162(2) DCC och artikel 2 och 8 i EKMR.  

 

Staten är enligt nationell och internationell rätt skyldig att minska utsläppen för att kunna              

förhindra farliga klimatförändringar. Omsorgen som krävs är en minskning av utsläppen på            

25-40% i jämförelse med utsläppen 1990. Detta krävs för att nå 2-gradersmålet i Parisavtalet.              

Detta är även det mest kosteffektiva alternativet.  

 

Staten: (i första instans) Varken förutsättningarna i artikel 3:296 DCC på domstolsbeslut eller             

förutsättningarna i artikel 6:162 DCC på lagstridig handling är uppfyllda.  

 

Det finns heller ingen grund i nationell eller internationell rätt för att kräva att staten ska vidta                 

åtgärder för att uppnå en minskning av utsläpp i enlighet med det domslut som Urgenda               

söker. Målsättningen i AR4 är inte juridiskt bindande. Artikel 2 och 8 EKMR innefattar inte               

ett krav på staten att vidta lindrande åtgärder eller andra åtgärder mot klimatförändringarna.  
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Om domstolen skulle döma i enlighet med Urgendas yrkanden skulle det utgöra ett otillåtet              

lagstiftande som skulle strida mot den politiska frihet som tilldelats regeringen och riksdagen             

och således även principen om maktdelning.  

 

(i högsta instans) Staten lade fram 9 grunder för upphävandet av domen.  

 

Grund 1-2: angår tolkningen av artiklarna 2 och 8 EKMR. Staten anser att domstolen inte               

bevisat nog varför skydd kan ges i detta fall. Staten anser även att domstolen inte erkänt det                 

faktum att staterna ges ett visst tolkningsutrymme (margin of appreciation) vid tillämpningen            

av dessa artiklar.  

 

Grund 3: angår artiklarna 2 och 8 EKMR. Staten anser att dessa inte kan kombineras på det                 

sätt som är nödvändigt för att kunna basera ett krav på artikel 3:305 DCC. Underinstansen               

borde därför ha avvisat Urgenda på grund av att de inte kunde anses ha talerätt i de fall                  

talerätten baserades på artiklarna 2 och 8 EKMR.  

 

Grund 4-8: Staten är inte juridiskt bunden till att minska utsläppen med 25% fram till 2020.                

Staten har inte medgivit till detta mål och det är heller inte en internationellt erkänd standard.                

Staten är dock skyldig, internationellt och på EU-nivå, att ha en målsättning på 20%              

reducering fram till 2020. 25% målet är heller inte nödvändigt för att nå 2-gradersmålet enligt               

IPCC:s rapporter.  

 

Grund 9: Urgendas yrkande innebär ett krav på att domstolen ska stifta lag. Domslutet från               

tingsrätten, vilket bekräftades av hovrätten, är därmed likalydigt med lagstiftning. Detta är            

inte tillåtet enligt praxis. Underinstansen borde ytterligare ha insett att det inte är             

domstolarnas uppgift att ta politiska hänsyn för att grunda ett beslut om minskning av utsläpp               

av växthusgaser.  
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6.3. Omständigheter 

Domstolen: Parterna motsätter sig ej följande faktaomständigheter. Domstolen kommer         

därför att basera sin dom på dessa fakta.  

 

6.3.1. Klimatförändringarna och dess följder 

CO2 i atmosfären har ökat. CO2 är den främsta växthusgasen vilken leder till att att värmen                

stannar kvar i atmosfären, vilken skapar ’växthuseffekten’. Klimatet reagerar långsamt på           

ökningen av CO2 och effekterna av dagens utsläpp kommer inte att kännas av förrän om               

30-40 år.  

 

Det finns en lineär koppling mellan utsläpp av CO2 orsakade av människan och             

uppvärmningen av planeten. Planeten är nu 1.1 grad C varmare än den var innan inledningen               

av industriella revolutionen. Senaste årtiondena har CO2 i atmosfären ökat med 2% årligen.  

 

Ökningen av temperaturen kan förhindras genom att minska utsläppen av växthusgaser i            

atmosfären. Det föreligger konsensus bland klimatforskare angående att temperaturen på          

planeten inte bör stiga mer än 2 °C jämfört med för-industriella mått. Enligt klimatforskare              

finns det en chans att nå det målet om det år 2100 inte finns en högre koncentration av                  

växthusgaser än 450 ppm. Senare forskning har visat att temperaturen endast kan stiga på ett               

säkert sätt upp till 1,5 °C. Detta skulle innebära en koncentration av växthusgaser på max 430                

ppm.  

 

Detta innebär att världen har små marginaler för att klara målet. Denna marginal kallas              

koldioxid-budget. Chanserna att klara 1.5-gradersmålet är väldigt små.  

 

En uppvärmning på mer än 2 °C skulle innebära extremväder och risken för att vi når så                 

kallade tipping points ökar.  

 

6.3.2. IPCC rapporter  

IPCC är en mellanstatlig organisation under FN. Den har sedan grundandet lämnat rapporter.             

De som är relevanta rapporter i detta fall är den 4:e rapporter från 2007 och den 5:e rapporten                  

från 2013-2014.  
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AR4 – Anger indikationer på att en uppvärmning på över 2 °C skulle innebära en risk för                 

farliga och icke-återkalleliga förändringar i klimatet. Den anger vidare att, för att nå ett mål               

om max 450 ppm år 2100 måste utsläppen måste länderna angivna i bilaga 1 till UNFCCC                

(inklusive Nederländerna) vara 25% till 40% lägre år 2020 än de var 1990.  

 

AR5 – Fastställer att planeten värms upp som ett resultat av utsläppen av CO2 och att detta är                  

orsakat av mänsklig aktivitet, i synnerhet av förbränning av olja, kol och avskogning. IPCC              

fastställer att om mängden CO2 hålls till max 450 ppm år 2100 så är chansen att temperaturen                 

stiger med 2 °C ”sannolik” (högre än 66%). 

 

6.3.3. UNFCCC och klimatkonferenserna  
UNFCCC, FN Konvention om klimatförändringar, ratificerades år 1992. Parterna till          

konventionen anges som ’Bilaga 1-länder’ och ’Bilaga 2-länder’. Länder i bilaga 1 är             

utvecklade länder (Nederländerna). Länder som hör under bilaga 1 ska enligt artikel 4(2) ta              

en ledande roll i arbetet mot klimatförändringarna. Konventionsparterna har åtagit sig att de             

ska minska växthusgasutsläppen.  

 

Enligt artikel 7 är COP (Conference of the Parties) det högsta beslutande organet. Besluten är               

generellt sett inte juridiskt bindande. COP träffas årligen.  

 

6.3.4. Parisavtalet  

Parisavtalet slöts på klimatkonferensen i Paris 2015, COP-21. Avtalet anger att globala            

uppvärmningen ska hållas väl under 2 °C, jämfört med förindustriella nivåer. Målsättningen            

är 1.5 °C. Parterna ska sätta ambitiösa målsättningar för sitt klimatarbete och ambitionsnivån             

ska höjas med varje ny plan.  

 

6.3.5. UNEP rapporter 2013 och 2017  
Sedan 2010 har UNEP rapporterat årligen om utsläppsglappet, det vill säga skillnaden mellan             

ländernas målsättningar och de faktiska utsläppen. År 2013 noterades att det fortfarande inte             

skedde någon minskning av utsläppen.  
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I rapporten från år 2017 angavs det att det var mer brådskande att vidta åtgärder. Det                

noterades att om inte glappet stängs innan 2030 så kommer det vara väldigt osannolikt att nå                

2-gradersmålet.  

 

6.3.6. EU:s klimatpolicy 
Artikel 191 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (TFEU) anger EU miljömål. EU            

använder sig av direktiv för att implementera sin miljöpolicy. Ett direktiv är direktivet om              

handel med utsläppsrätter.  

 

Rådet har fastställt att EU ska minska sina utsläpp med 20% innan 2020, 40% innan 2030 och                 

80-90% innan 2050. Baserat på ’the Effort Sharing Decisions’ betyder 20% målet att             

Nederländerna måste minska sina utsläpp med 16% jämfört med år 2005.  

 

6.3.7. Nederländernas klimatpolicy och resultatet av den policyn  
Enligt ett program från 2007 arbetade Nederländerna utifrån målet om en reducering av             

utsläpp på 30% fram till 2020 jämfört med 1990. 

 

Efter 2011 ändrades Nederländernas målsättning till 20% i enlighet med nivån inom EU.  

 

I en överenskommelse kallad ’Government Agreement’ från 2017 angav regeringen att de            

skulle sträva efter en minskning av utsläpp på 49% från till 2030 jämfört med 1990. Enligt                

denna överenskommelse var EU:s målsättning om en reducering på 30% inte tillräcklig för             

att nå 2-gradersmålet enligt Parisavtalet.  

 

Utsläppen i Nederländerna är höga jämfört med andra I-länder. Nederländerna har plats 34             

utav 208 länder gällande utsläpp. Länderna med högre utsläpp är icke-europeiska länder. Att             

observera är att endast 9 länder hade högre utsläpp per capita.  

 

85% av nederländernas utsläpp är CO2. Dessa utsläpp har nästan inte minskat sedan 1990              

och har stigit under senare år. Under perioden 2008-2012 minskade utsläppen av övriga             

växthusgaser med 6,4%. Under samma period lyckades de 15 största länderna inom EU             

minska sina utsläpp med 11,8%.  
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6.4. Sammanfattning av domstolens bedömning  

6.4.1. Angående antaganden om farligheten och konsekvenser av       

klimatförändringarna  
Forskningen är enad kring det faktum att uppvärmningen måste hållas under 2 °C och              

koncentrationen av växthusgaser i atmosfären måste hållas till max 450 ppm. Det finns             

även en samstämmighet kring att temperaturen inte bör stiga över 1,5 °C, vilket innebär              

en koncentration på växthusgaser på 430 ppm.  

 

Om utsläppen av växthusgaser inte minskar avsevärt, kan vi inte bortse från risken att              

farliga klimatförändringar kommer att uppstå inom den närmsta framtiden. 

 

Detta har bekräftats av IPCC och COP. Dessa insikter togs även med i Parisavtalet som               

skrevs under av 190 länder, inklusive Nederländerna.  

 

Det blir allt mer brådskande att minska utsläppen av växthusgaser. UNEP har påpekat att om               

inte glappet stängs mellan målsättningen och de faktiska utsläppen innan 2030 så är det              

extremt osannolikt att vi kommer att nå 2-gradersmålet.  

 

Nederländerna är en part till UNFCCC och Parisavtalet och erkänner de fakta som nämnts              

ovan.  

 

6.4.2. Kräver artiklarna 2 och 8 EKMR att staten vidtar åtgärder?  
Staten anser att artiklarna 2 och 8 EKMR inte kräver att staten ska bereda skydd mot hotet                 

om klimatförändringarna. Staten anser att detta hot inte är tillräckligt specifikt för att falla              

inom tillämpningsområdet för artiklarna 1, 2 och 8 EKMR. Problemet är globalt och det              

relaterar till miljön, vilket inte är skyddat i sig genom EKMR.  

 

Artikel 1 anger att staterna ska säkerställa att alla inom deras jurisdiktion åtnjuter             

rättigheterna och friheterna i del 1 av EKMR. Artikel 2 skyddar rätten till liv och artikel 8                 

rätten till privat- och familjeliv. När det kommer till åtgärder som är skadliga för miljön               

överlappar artikel 2 och 8 i stora delar.  
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Skyddet som ges enligt artikel 2 och 8 är inte begränsat till en specifik individ, utan tillämpas                 

på samhället och populationen i stort. 

 

Kravet att vidta åtgärder enligt artikel 2 och 8 innebär att staten har en skyldighet att vidta                 

förebyggande åtgärder för att motverka fara, trots att materialiseringen av faran är            

osäker. Detta är förenligt med försiktighetsprincipen. Om riskerna och konsekvenserna av           

klimatförändringarna föreligger, har staten en skyldighet att vidta åtgärder utan          

tolkningsutrymme. Åtgärderna som krävs enligt artikel 2 och 8 är lindrande åtgärder eller             

anpassningsåtgärder. Enligt praxis från Europadomstolen ska åtgärderna vara anpassade till          

den givna situationen och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Åtgärderna ska vara              

rimliga och passande.  

 

Domstolen kan avgöra om åtgärderna är rimliga och passande.  

 

Artikel 2 och 8 EKMR ska inte resultera i att omöjliga eller oproportionerliga krav ställs på                

en stat. Om en stat uppfyller kraven på rimliga och passande åtgärder har de uppfyllt               

kraven enligt artiklarna, trots att detta inte leder till att faran avleds.  

 

6.4.3. Är artiklarna 2 och 8 EKMR tillämpliga på det globala          

problemet med klimatförändringarna?  

Enligt Nederländernas grundlag så ska domstolarna tillämpa varje bestämmelse i EKMR som            

är bindande i förhållande till alla individer.  

 

Enligt det som nämnts ovan kan man inte dra någon annan slutsats än att staten är i enlighet                  

med artikel 2 och 8 skyldig att vidta åtgärder för att motverka det genuina hotet av                

klimatförändringarna om det skulle vara ett rent nationellt problem.  

 

Frågan är om den globala naturen av utsläpp och konsekvenserna av dem leder till att det inte                 

föreligger något skydd enligt artikel 2 och 8 EKMR.  

 

Svaret är enligt högsta domstolen att Nederländerna är ansvarig för att göra ”sin del” för               

att motverka farliga klimatförändringar. UNFCCC är baserat på tanken om att utsläppen            

är ett globalt problem som länderna måste åtgärda tillsammans. Alla länder måste göra det              

30 



 

som är nödvändigt. Denna uppfattning är i enlighet med principen om ’no harm’. Detta              

partiella ansvar är i enlighet med internationell sedvana gällande olagliga handlingar och            

artiklarna angående statsansvar.  

 

6.4.4. Antaganden angående vilka specifika krav som ligger på        

staten till följd av det föregående  
Målsättningen om en minskning på 25-40% för länder i bilaga 1  

Frågan är om målsättningen angående 25-40% minskning av växthusgasutsläpp fram till           

2020 som gäller för länderna i bilaga 1 utgör en skyldighet för staterna.  

 

Internationell konsensus – Målsättningen är en del av IPCC:s scenario i AR4 från 2007.              

Denna målsättning har bekräftats vid efterföljande klimatkonferenser (COP–16-21). Även         

AR5 från 2013-14 baseras på målsättningen om en max-koncentration om 450 ppm fram till              

2100.  

 

Det följer att det föreligger en stark samstämmighet internationellt sätt kring målsättningen            

om en minskning på 25-40% fram till 2020.  

 

Kravet på Nederländerna – Staten har hävdat att denna målsättningen inte gäller            

Nederländerna specifikt, utan alla länder i bilaga 1 som en grupp.  

 

Målsättningen är satt för alla länder i bilaga 1. Dock är både UNFCCC och Parisavtalet               

baserat på staternas individuella ansvar, därför gäller denna målsättning även i princip            

enskilda länder. Kravet gäller även Nederländerna individuellt.  

 

Om Nederländerna måste anpassa sig enligt målsättningen – I enlighet med det som nämnts              

finns det anledning att komma till slutsatsen att staten måste i alla fall anpassa sig till                

målsättningen om en minskning av utsläppen med 25% fram till 2020.  

 

Organisation/person bakom målet: Urgenda Foundation 
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7. Dejusticia y otros 

Domen, som ibland kallas Dejusticia y otros contra de la Presidencia de la República efter               

den rättighetsorganisation som företrädde de 25 barnen och ungdomarna, har målnummer:           

STC4360-2018. Colombias högsta domstols dom av den 5 april 2018.  

7.1. Yrkanden 

De kärande, 25 barn och ungdomar, stämde ”som medlemmar av den framtida generationen”             

Colombias president och flera andra myndigheter på nationell, regional och lokal nivå genom             

en tutela, som är ett särskilt rättsmedel för att skydda individuella konstitutionella rättigheter.  

De kärande yrkade att svarande bland annat skulle ta fram handlingsplaner, ett            

intergenerationellt avtal och översiktsplaner för att dels få ner skogsavverkningen i           

Amazonas till noll, dels vidta åtgärder för att begränsa skadorna av klimatförändringarna. 

7.2. Rättsliga grunder 

De sökande pläderade för att deras (individuella) rätt till ett värdigt liv, till hälsa, till mat och                 

till vatten, som kommer till uttryck i Colombias konstitution, var hotade, som en följd av att                

den snarast kollektiva rätten att åtnjuta en frisk miljö (un ambiente sano) kränktes.             

Kränkningen ansågs utgöras av de instämda myndigheternas underlåtelse att skydda det           

colombianska Amazonas från avskogning, vilket i sin tur skulle leda till en ökning av              

växthusgaser i luften och därmed till klimatförändringar.  

Klimatförändringarna skulle hota de individuella rättigheterna bland annat genom att leda till            

minskat utbud av mat, elbrist på grund av torka, ökning av insekts- och fästingburna              

sjukdomar och minskad tillgång till vatten i Anderna. Ökad temperatur skulle också leda till              

ett mindre värdigt liv och till sämre hälsa hos de sökande som hade vissa sjukdomar.  

De sökande åberopade försiktighetsprincipen (med hänvisning till Riodeklarationen och         

colombiansk praxis), principen om rättvisa över generationerna, solidaritetsprincipen,        

deltagandeprincipen och principen om barnets bästa (interés superior de los niños y niñas).  
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De kärande hävdade att en handlingsplikt förelåg med hänvisning till dels diverse lagrum om              

att de instämda myndigheterna hade en skyddsplikt för miljön, dels internationella åtaganden            

som den colombianska regeringen åtagit sig vad gäller avskogning och växthusgasutsläpp (de            

nationellt beslutade klimatåtagandena till Parisavtalet och ett åtagande att få ner           

avskogningen till noll gjort i samband med ett COP-möte), dels att en sådan plikt förelåg               

enbart på grund av konstitutionen och de sökandes rättigheter. 

7.3. Åberopade utredningar/experter (bevisning) och kort     

sammanfattning av omständigheterna 

Riksrevisionen hade riktat kritik mot flera regionala myndigheter för bristande laguppfyllnad.           

Flera forskningsenheter stöttade ungdomarnas talan. 

Colombianska naturvetenskapliga källor åberopades för att visa att avskogningen i Amazonas           

leder till förändrade nederbördscykler med konsekvenser för bland annat vattenförsörjningen          

och förändrade förutsättningar för marken att ta upp nederbörd och därmed större risk för              

översvämningar. För att visa att avskogningen också leder till global uppvärmning användes            

källor från det statliga hydrologiska och meteorologiska institutet. Fakta om den avskogning            

som skedde och klimatprognoser hämtades från myndighetsdokument.  

Den kände klimatforskaren James E Hansen inlämnade ett amicusbrev. 

7.4. Omständigheter 

De 25 klagande barnen och ungdomarna var mellan 7 och 25 år gamla. De bodde i olika                 

städer som pekats ut som särskilt utsatta för klimatförändringskonsekvenser. Några av de            

sökande hade allergier och atopisk dermatit (böjveckseksem) som förvärrades av bland annat            

värme. 

Enligt colombianska myndigheter var avskogning den faktor som orsakade mest          

växthusgasutsläpp i Colombia. Efter det att fredsavtal slutits med FARC-gerillan hade           

avskogningen ökat i de trakter där gerillan tidigare hållit hus. Avskogningen berodde, enligt             
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åberopade myndighetsuppgifter, framför allt på markrofferi (“landgrabbing”) och illegal         

avverkning för odling eller mineralbrytning, men till viss del även på laglig avverkning.  

7.5. Utslag/dom 

Domstolen dömde ungefär i linje med kärandena yrkande. Domstolen ansåg att de instämda             

myndigheterna hade brustit i ansvar. Skogsavverkningen ansågs hota de sökandes, liksom           

alla colombianers, rättigheter till vatten, luft, ett värdigt liv och hälsa, i samband med              

miljön. Domstolen beordrade myndigheterna att ta fram vissa specificerade handlingsplaner,          

översiktsplaner och ett intergenerationellt avtal för att få ner avverkningen i Amazonas till             

noll och anpassa sig till ett förändrat klimat. Dessutom tillerkände domstolen det            

colombianska Amazonas särskilda rättigheter. 

7.6. Länkar 

Handlingarna finns på följande sida:  

http://climatecasechart.com/non-us-case/future-generation-v-ministry-environment-others/?c

n-reloaded=1 

 

Här går det att läsa om vad som (inte) hände efter domen:  

https://www.dejusticia.org/litigation/gobierno-esta-incumpliendo-las-ordenes-de-la-corte-sup

rema-sobre-la-proteccion-de-la-amazonia-colombiana/  

 

7.7. Kontaktuppgifter 

Gabriela Eslava, jurist på organisationen Dejusticia, geslava@dejusticia.org. Organisationen        

har kontaktuppgifterna info@dejusticia.org 
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8. Duarte Agostinho and others v 33 Contracting       

States (Application no. 39371/20)30 

Inledningsvis beskrivs klimatkrisen, de relevanta principer (key principles) samt orsaken till           

klimatförändringar, den utveckling som klimatförändringar är på väg mot och de åtgärder            

som behöver vidtas (p. 1 och p. 3–8). Sedan beskrivs staternas bidrag till klimatförändringar              

(p. 9–14). 

Sökanden är fyra portugisiska barn som yrkar att de svarande staterna (33 stater, däribland              

Sverige) kränker deras mänskliga rättigheter enligt EKMR genom sina respektive bidrag till            

klimatförändringar (p. 2). De rättigheter som åberopas är artikel 2, artikel 8 och artikel 14 i                

EKMR. Sökanden menar att klimatförändringar har haft och fortsättningsvis kommer att           

innebära skada för deras hälsa. Portugal har fått fler och fler värmeböljor vilka i sin tur                

orsakar diverse sjukdomar och åkommor. Ytterligare ett problem är att ozon och partiklar             

utgör luftburna föroreningar som är känsliga för väderförändringar och kan innebära en rad             

olika negativa hälsokonsekvenser. Sökandena menar att de riskerar sina liv och välbefinnande            

p.g.a. klimatförändringar (p. 14–33). 

8.1. Grunder och åberopade rättigheter 

8.1.1. Artiklarna 2 och 8 EKMR 

Sökandena menar att effekterna av klimatförändringarna i sin nuvarande form samt den            

förväntade utvecklingen av klimatförändringar innebär och kommer att riskera deras liv och            

hälsa, deras familjeliv samt deras privatliv. Detsamma gäller för deras potentiella framtida            

familjer. Sökandena menar att dessa omständigheter med råge överskrider de trösklar som            

finns för utlösa staters förpliktelser enligt artikel 2 och 8 EKMR eftersom de inte bara               

påverkas negativt nu, utan att problemen även förväntas intensifieras i framtiden. Sökandena            

anser att de effekter som staternas åtgärder innebär inte kan anses vara nödvändiga i ett               

demokratiskt samhälle (p. 24–30). 

Sökandena menar att även domstolen behöver ta hänsyn till internationell rätt varför såväl             

Parisavtalet som Barnkonventionen ska beaktas. Även princip 3 i Riodeklarationen nämns           

30 De portugesiska barnens ansökan till Europadomstolen. 
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samt UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2017) (nr. 24) och General              

Comment UN Human Rights Committee’s allmänna kommentar (2018) (nr 36) (p.28). 

Vidare anser sökandena att staternas förpliktelser måste vara praktiska och effektiva. Som det             

ser ut nu måste staternas åtgärder betraktas som otillräckliga eftersom den globala            

uppvärmningen är på väg att överstiga 1,5 Celsius-målet. 

Vad som ska betraktas som staternas respektive börda ska enligt sökandena tolkas till deras              

fördel (p. 29 och p. 26–34 i bilagan). Sökandena menar att detta ska ske genom en Climate                 

Action Tracker-metod (p. 31 i bilagan för fullständig beskrivning av metoden). 

 

8.1.2. Artikel 14 EKMR  
Sökandena menar att de diskrimineras p.g.a. ålder eftersom de inskränkningar som följer av             

artikel 2 och 8 EKMR är värre för dem än för äldre generationer. Anledningen är att de både                  

lever längre samt att konsekvenserna av klimatförändringar förväntas förvärras över tid (p.            

31). 

 

8.1.3. Artikel 35 EKMR 
Sökandena menar att det saknas adekvat nationellt rättsmedel för deras klagomål (p. 32)             

eftersom: 

(i) kränkningarna av EKMR är orsakade av de svarande staterna. Sakens           

brådskande karaktär hindrar i praktiken sökandena från att söka efter ett           

adekvat rättsmedel i varje enskild stat. Vad avser en portugisisk domstol           

vore det inte möjligt för en sådan att avgöra klagomålet mot de övriga             

staterna. 

(ii) i egenskap av barn från mindre välbärgade familjer saknar de möjligheterna            

att klaga i varje enskild stat. 
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8.1.4. Övrigt från bilagan 

Den bilaga som är bifogad till ansökan innehåller en beskrivning av omständigheterna (p.             

1–5), de påstådda kränkningarna (p. 6–13), frågan om jurisdiktion (p. 14–25), staternas            

otillräckliga åtgärder samt varför saken ska prövas (admissibility) (p. 35–40). 

Här behandlas bland annat sökandenas status som offer för kränkningar av deras            

konventionsrättigheter p.g.a. klimatförändringarnas påverkan på deras rättigheter enligt        

artikel 2 och 8 i EKMR (p. 8). Sökandena menar även att det inte är något försvar att påstå att                    

vardera stats påverkan var för sig inte skulle innebära sådana kränkningar (p. 9). I detta               

sammanhang nämns även Urgenda-fallet vilket finns sammanfattat i detta dokument (se           

avsnitt 4). 

Vad avser jurisdiktionsfrågor anser sökandena att de befinner sig inom de övriga staternas             

extraterritoriella jurisdiktion (p. 20) eftersom:  

(i) de svarande staternas utsläppsminskningar tillåter fortsatta utsläpp av         

växthusgaser vilket bidrar till klimatförändringar, 

(ii) varje svarande stat är eller bör vara medveten om vilken påverkan som            

deras utsläpp som bidrar till klimatförändringar har på personer utanför          

deras territorium. 

(iii) klimatförändringarna har påverkan på såväl de svarande staternas        

territorium som utanför det egna territoriet, 

(iv) de svarande staterna har kontroll över sådant som ger ifrån sig utsläpp,             

exempelvis användningen av mark och resurser samt import och export, 

(v)              de svarande staterna är parter i UNFCCC och Parisavtalet. 

(vi) arbetet med att förebygga skada från klimatförändringar kräver åtgärder         

från samtliga av de svarande staterna, 

(vii) sökandena bor inom l’espace juridique av konventionen (d.v.s. inom         

EKMR:s tillämpningsområde). 
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Sökandena menar även att det är staterna som har bevisbördan och att det inte är upp till                 

sökandena att leverera distinkta bevis som pekar på staternas otillräckliga åtgärder (p 28 och              

34). 

Europadomstolen har begärt att samtliga 33 stater yttrar sig i målet senast den 22 februari               

2021.   
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9. Magnoliamålet 

Sammanställning av Stockholms tingsrätt och Svea hovrätts dom i det så kallade            

Magnoliamålet (T 7261–17 vid Svea hovrätt), mellan PUSH Sverige med flera och staten.             

Domarna behandlas tillsammans då hovrätten anslöts sig till tingsrättens bedömning. 

9.1. Bakgrund 

Det av den svenska staten helägda bolaget Vattenfall AB var från och med 2000-talets början               

verksam inom kolbrytning och kolkraft i Tyskland. Vattenfall valde 2015 att avyttra denna             

verksamhet genom att låta ett tjeckiskt bolag, EPH, köpa den. Beslutet väckte kritik i Sverige,               

där det ansågs bättre för miljön att låta kolet förbli i marken, istället för att sälja det vidare.                  

Affären genomfördes dock och det är på grund av skador därav som tvistemålet grundas. 

 

9.2. Yrkanden och grunder 

PUSH Sverige med flera har i tingsrätten yrkat att alla kärande ska få ett symboliskt               

skadestånd om en krona. Deras grund till skadeståndsanspråken är enligt tingsrätten           

följande.31 

Staten har genom sitt godkännande av försäljningen till det tjeckiska bolaget handlat emot             

sina egna hållbarhetskrav då EPH inte är en ansvarsfull ägare, och med försäljningen             

uppkommer en stor och omedelbar risk att utsläppen ökar, då uttaget av brunkol går att öka.                

EPH är även överlag mer positiva till brunkol. Det föreligger därför kausalitet mellan             

försäljningen och risken för kraftigt ökade utsläpp. Utsläpp i Tyskland påverkar även Sverige,             

och ökningen är så stor att den till och med kan påverka utsläppen globalt, om än                

marginellt.32 

Staten har enligt 1 kap 2 § regeringsformen (RF) ansvar att främja en god miljö och hållbar                 

utveckling för nuvarande och kommande generationer. Likaså finns i EKMR ett liknande            

skydd genom artikel 2 om rätten till liv och artikel 8 om rätten till privat- och familjeliv.33 

31 Se tingsrättens dom, T 11594-16 (2017), Stockholms tingsrätt, s 2. 
32 Ibid, s 2 f. 
33 Ibid, s 2. 
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Genom att underlåta att agera för att stoppa försäljningen eller hindra ökade utsläpp och              

omöjliggjort rättslig prövning av försäljningen har staten kränkt kärandes rättigheter enligt           

lagrummen ovan, och de har därför rätt till ekonomiskt och ideellt skadestånd.34 

 

9.3. Tingsrättens dom 

Tingsrätten ansåg att talan var “uppenbart ogrundad”35 och valde därför att utfärda dom i              

målet utan att stämning utfärdades.36 Tingsrättens motivering är först och främst att svensk             

skadeståndsrätt enbart möjliggör skadeståndsskyldighet efter att skada uppkommit,        

inte på grund av framtida risk. Tingsrätten diskuterade även skyddet i EKMR och             

regeringsformen, och konstaterade att de inte skyddade mot de hypotetiska kränkningarna           

framlagda i målet. Tingsrätten resonemang i båda frågor kommer att närmare behandlas            

nedanför. 

Tingsrätten behandlade först frågan om skadeståndsansvar för staten. De kärandes          

resonemang, enligt domstolen, var hypotetiska. Försäljningen av brunkolen kunde leda till           

ökade utsläpp, om EPH valde att utöka verksamheten och bryta mer kol. Något faktiskt              

skada hade däremot än inte uppkommit, vilket enligt tingsrätten krävs för           

skadeståndsskyldighet enligt grundläggande principer i skadeståndsrätten. “Enbart en risk         

för skada på grund av ett visst handlande eller underlåtenhet att handla kan inte vara               

skadeståndsgrundande”, enligt tingsrätten. Därför är det omöjligt att avgöra frågan om           

skadestånd, utan kunskap om det faktiska utfallet.37 

Frågan om de kärandes rättigheter enligt EKMR och 1 kap 2 § RF kränkts behandlades               

därefter av tingsrätten. Rörande artikel 2 i EKMR ansåg tingsrätten att den i första hand               

skyddade mot livsfara och rör statens skyldighet att skydda personer från livsfara.            

Exempelvis behöver myndigheter informera om de har vetskap om någon utsätts för livsfara,             

även om denna skyldighet även kan omfatta mindre akut men ändå stor risk för skada,               

exempelvis om en arbetare utsätts för asbest. Artikel 8 EKMR kan enligt tingsrätten             

skydda mot miljöstörningar, men först efter att störningen redan uppkommit.38 

34 Se tingsrättens dom, T 11594-16 (2017), Stockholms tingsrätt,, s 3. 
35 Ibid, s 3. 
36 Ibid, s 6. 
37 Tingsrättens dom, T 11594-16 (2017), Stockholms tingsrätt, s 4. 
38 Ibid, s 5. 
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Enligt rätten har de kärande inte utsatts för någon fara och inga skadeverkningar har              

uppkommit. En hypotetisk risk för skada kan enligt domstolen inte ses som en kränkning              

av kärandes rättigheter enligt EKMR och med regeringsformen i beaktande.39 

 

9.4. Hovrättens dom 

Hovrätten instämmer i tingsrättens domskäl, och betonar enbart att skadan är hypotetisk och             

att ingen skada än skett, och att ingen utsatts för livsfara.40 

 

9.5. Parter 

PUSH Sverige tillsammans med ett hundratal andra var kärande. Svenska staten genom            

regeringskansliet var svarande.41 

39 Hovrättens dom, T 7261-17 (2018), Svea Hovrätt, s 5 f. 
40 Ibid, s 2. 
41 Tingsrättens dom, T 11594-16 (2017), Stockholms tingsrätt, s 5 f. 
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